2020-01-07
Utredning
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum med ytterområden

Utredning:
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum, Fundersed, Trulstorp,
Skogsbyn. Ö och V Stugbyarna, Wästanstorp och Ekastorp

Utredningsingenjör
Martina Johansson

2020-01-07
Utredning
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum med ytterområden

Innehåll
1 Bakgrund.............................................................................................................................................. 4
1.1 Tidigare beslut............................................................................................................................... 5
1.2 Syfte & Mål.................................................................................................................................... 5
1.3 Verksamhetsområde och planerade utbyggnadsområden........................................................... 6
1.3.1 Södra Rörum........................................................................................................................... 6
1.3.2 Prio-1-områden...................................................................................................................... 6
1.3.3 Prio-2-områden...................................................................................................................... 7
1.3.4 Ludvigsborg............................................................................................................................ 7
Del A: Överföringsledningar.................................................................................................................... 8
A1 Förutsättningar.............................................................................................................................. 8
A1.1 Dricksvatten, Hörby vattenverk.............................................................................................. 8
A1.2 Spillvatten, Lyby reningsverk................................................................................................... 9
A2 Möjliga alternativ för överföringsledningar................................................................................. 10
A2.1 Alternativ 1, Överföringsledning från Södra Rörum till Ludvigsborg.................................... 12
A2.2 Alternativ 2, Överföringsledning från Södra Rörum till Hörby tätort.................................... 13
A2.3 Alternativ 3, Överföringsledningar från utbyggnadsområden till Södra Rörum................... 14
A3 Kalkyler för de olika alternativa överföringsledningarna............................................................. 17
Del B: Södra Rörum avloppsreningsverk............................................................................................... 19
B.1 Förutsättningar............................................................................................................................ 19
B.2 Nulägesbeskrivning..................................................................................................................... 19
B2.1 Dimensionering..................................................................................................................... 19
B2.2 Process.................................................................................................................................. 19
B2.3 Tillskottsvatten...................................................................................................................... 20
B2.4 Recipient................................................................................................................................ 21
B2.5 Riktvärden för utsläppshalter och mängder.......................................................................... 22
B.3 Det moderniserade reningsverket.............................................................................................. 22
B.3.1 Dimensionering.................................................................................................................... 22
B3.2 Utformning och process........................................................................................................ 22
B3.3 Kalkyl..................................................................................................................................... 23
Del C Avslutande diskussion och slutsatser........................................................................................... 25
Jämförelse mellan överföringsledning och nytt reningsverk............................................................ 28
Slutlig rekommendation.................................................................................................................... 30

2020-01-07
Utredning
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum med ytterområden

2020-01-07
Utredning
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum med ytterområden

1 Bakgrund
I Södra Rörum finns det ett avloppsreningsverk och ett vattenverk. Avloppsreningsverket är i stort
behov av att moderniseras och rustas upp. Samtidigt som vattenförsörjningen begränsas av den
befintliga vattentäktens vattendom. Det finns inte kapacitet för att ansluta fler fastigheter till
vattenverket som det ser ut idag.
Reningsverket hade år 2017 124 anslutna personer. Själva Södra Rörum ses inte som en tillväxtort
och antal invånare förväntas att stanna på dagens nivå. Däremot finns det ett antal
utbyggnadsområden beslutade av kommunfullmäktige i anslutning till Södra Rörum. Om
utbyggnadsområdena ansluts ökar antalet anslutna personer motsvarande 1100 personekvivalenter
(PE).
I Figur 1 nedan visas utbyggnadsområdena för Prio-1 med grön färg och Prio-2 med orange färg.

Figur 1. Utbyggnadsområden i Hörby kommun
Wästantorp och Fundersed är så kallade Prio-1-områden. Medan Trulstorp, Skogsbyn, Södra Rörum
stugby Ö och V samt Ekastorp är så kallade Prio-2-områden.
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Mittskåne Vatten har för avsikt att centralisera spillvattenreningen i kommunerna i så stor
utsträckning som möjligt. Det beror på att reningen blir mer effektiv i större verk samtidigt som
kostnaderna för tillsyn minskar. Därför är det naturligt att Prio-1-omårdena i norra Hörby förses med
VA-tjänster via överföringsledningar.
Södra Rörum är en lämplig knutpunkt där VA-hanteringen i norra Hörby kan sammanstråla. Däremot
är frågan huruvida reningsverket i Södra Rörum ska moderniseras och byggas ut för att hantera alla
tillkommande PE som utbyggnadsområdena medför eller om även Södra Rörum med dess
ytterområden ska ersättas med en överföringsledning till Ludvigsborg.
Ska överföringsledningar byggas från Fundersed till Södra Rörum kan det vara lämpligt att ansluta
Prio-2-omårdena Södra Rörum stugby Ö och V, Skogsbyn och Trulstorp i samma veva.
Om en överföringsledning ska byggas till Wästantorp bör den dimensioneras för Prio-2-området
Ekastorp. Ekastorp kan dock anslutas vid ett senare skede.

1.1 Tidigare beslut
Under 2016 fattade Kommunfullmäktige i Hörby beslut om en VA-utbyggnadsplan för de områden
som Länsstyrelsen hade bedömt vara så kallade §6-områden enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV). Enligt §6 LAV gäller:
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet
genom en allmän VA - anläggning.”
Enligt beslutad utbyggnadsplan ska VA byggas ut i byarna Wästantorp och Fundersed. Utbyggnaden
för Wästantorp planeras till år 2026–2029 och till år 2030–2033 för Fundersed.
Reningsverket är dock i sådant skick att det behöver moderniseras i närtid. Mittskåne Vatten strävar
efter att göra väl avvägda investeringar och har för avsikt att hitta den lösning som ger mest valuta
för pengarna.

1.2 Syfte & Mål
Syftet med denna rapport är att sammanfatta förutsättningarna för en långsiktigt hållbar VAförsörjning i området kring norra Hörby.
Rapporten ska lyfta de olika alternativ som finns för den framtida VA-försörjningen i Södra Rörum,
med tillhörande ytterområden. Samt ge presentera ett underlag för inriktningsbeslut att arbeta
vidare med.
Rapporten delas in i tre delar. Den första delen beskriver hur överföringsledningar kan dras, den
andra delen beskriver reningsverket och vattenförsörjning samt den tredje delen omfattar en
avslutande diskussion och slutsats.
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1.3 Verksamhetsområde och planerade utbyggnadsområden
Antalet anslutna till kommunala vattentjänster förväntas öka till 1112 personer när alla
utbyggnadsområden är utbyggda i Norra Hörby till 2035. Enligt Svenskt Vatten kan antalet anslutna
beräknas genom att varje ansluten fastighet multipliceras med 2,5. Det betyder att antalet anslutna
från Wästantorp uppgår till 395 personer, antalet från Fundersed till 280 personer, 82 personer från
Trulstorp, 190 personer från Skogsbyn, 75 från Östra och Västra stugbyn samt 90 personer från
Ekastorp. Se även nedanstående tabell för en sammanställning.
Tabell 1. Sammanställning av antal fastigheter och beräknade personer
Ort
Wästantorp
Fundersed
Trulstorp
Skogsbyn
Östra och Västra stugbyn
Ekastorp

Antal fastigheter
158
112
33
76
30
36

Antal personer (2,5 pers/fastighet)
395
280
82
190
75
90

Det befintliga reningsverket i Södra Rörum är dimensionerat för 175 personekvivalenter. För att klara
av att försörja utbyggnadsområdena med VA-tjänster behöver reningsverket byggas om och utökas
eller så behöver en överföringsledning till Ludvigsborg byggas. Ökningen beror inte på
befolkningstillväxt utan enbart på att områdena planeras att anslutas till kommunalt VA.
Respektive område beskrivs översiktligt nedan.

1.3.1 Södra Rörum
Södra Rörum ligger inom verksamhetsområde för VA och 43 fastigheter är anslutna till allmän
vattenförsörjning och 65 fastigheter är anslutna till reningsverket. Enligt Hörby kommuns
befolkningsprognos kommer befolkningsmängden i Södra Rörum att ligga kvar på liknande nivå år
2030 som idag.

1.3.2 Prio-1-områden
Wästantorp och Fundersed
Antalet fastigheter som ska anslutas till kommunalt VA är 158 stycken i Wästantorp och 112 stycken i
Fundersed och majoriteten av fastigheterna är fritidsboende. Andelen permanentboende är 21 %
respektive 26 % enligt VA-utbyggnadsplanen.
Wästantorp och Fundersed får idag sin vattenförsörjning via en gemensamhetsanläggning. Enligt
uppgift är årsförbrukningen för Wästantorp cirka 4000 m3 och månadsförbrukningen för Fundersed
mellan 300 och 1000 m3, beroende på säsong. Vid provtagning har Wästantorps vatten varit tjänligt
utan anmärkning, även Funderseds vatten bedöms generellt vara bra och har vid enstaka
provtagningar fått tjänligt med anmärkning. Dock har merparten av provtagningarna visats vara
godkända.
Varje fastighet inom områdena har enskild avloppslösning. Tomterna är generellt av mindre storlek. I
Wästantorp och Fundersed tas dricksvattnet från en större gemensam vattentäkt och ingen fastighet
har en egen dricksvattenbrunn.

2020-01-07
Utredning
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum med ytterområden

1.3.3 Prio-2-områden
Trulstorp
Bebyggelsen består av 33 fastigheter och ligger sydväst om Fundersed. Trulstorp är ett av de mindre
områden som på sikt bedöms bli aktuella att byggas ut med allmänt VA.
Majoriteten av fastigheterna är idag sommarbostäder och har enskilt VA. Det finns en risk att den
enskilde fastighetsägaren kontaminerar sin dricksvattenbrunn med spillvatten.
Skogsbyn
Bebyggelsen består av 76 fastigheter och ligger söder om Fundersed. Skogsbyn är ett kuperat
bokskogsområde med en sjö, bäckar och våtmarker i området.
Skogsbyn är ett av de mindre områden som på sikt bedöms bli aktuella att byggas ut med allmänt VA.
Vattenkvaliteten i Skogsbyn är mindre bra på grund av höga nickelhalter och vardera
fastighetsägaren har själva fått ansvaret att installera filter för att få ett tjänligt vatten. Det kan
resultera i att Skogsbyn behöver flyttas upp till ett Prio-1-område och förses med allmänt VA tidigare
än planerat.
Stugbyn Östra och Västra
Bebyggelsen består av 30 fastigheter, och ungefär hälften är permanentboende. Södra Rörum,
Stugbyn Östra och Västra ligger söder om Fundersed.
Stugbyn Östra och Västra är ett av de mindre områden som på sikt bedöms bli aktuella att byggas ut
med allmänt VA.
Stugby östra har vid provtagning fått anmärkning på grund av förhöjda halter fluorid1. Det kan
resultera i att området klassas om till Prio-1.område och förses med allmänt VA tidigare än planerat.
Ekastorp
Bebyggelsen består av 36 fastigheter, där ungefär hälften är permanentboende. Ekastorp är ett av
de mindre områden som på sikt bedöms bli aktuella att byggas ut med allmänt VA. Som det ser ut i
nuläget kan planeringen för Ekastorp antas ligga fast.

1.3.4 Ludvigsborg
Ludvigsborg har idag en befolkning på cirka 1500 personer. Ludvigsborg är en inflyttningsort och
enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare att öka till cirka 1900 till år 2030.
Utöver befolkningsökningen har VA byggts ut till det befintliga området Ekebackevägen m.fl., även
kallat Häggenäs i utbyggnadsplanen. Detta innebär att den framtida VA-försörjningen för Ludvigsborg
behöver ses över oavsett om Södra Rörum med omkringliggande utbyggnadsområden ska ledas via
Ludvigsborg eller inte. Denna fråga har tidigare lyfts i VA-GIS-nämnden, 2017-05-30 (dnr 2017/294, §
56).

1 Enligt samtal med Bygg & Miljö i Hörby kommun, 2018-06-20
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Eftersom Ludvigsborg inte har ett eget reningsverk eller egen vattentäkt är det framför allt
ledningsnätets kapacitet (inklusive pumpstationer och tryckstegringsstationer) som är den
begränsande faktorn. Det vill säga både inom Ludvigsborg och den befintliga överföringsledningen
från Hörby som förser orten med VA.
Mittskåne Vatten har ett antal planerade åtgärder för att förstärka kapaciteten för VA i Ludvigsborg.
Flertalet åtgärder förväntas ha genomförts till den dag det är dags att överföra Södra Rörum med
dess ytterområden med VA.

Del A: Överföringsledningar
Istället för att bygga ett större reningsverk och vattenverk i Södra Rörum kan VA-försörjningen ske
genom överföringsledningar till Södra Rörum. Oavsett om VA-försörjning sker lokalt i Södra Rörum
eller ej behöver överföringsledningar från utbyggnadsområdena till Södra Rörum anläggas.
I denna del av utredningen jämförs olika alternativa överföringsledningar från Södra Rörum till Hörby
tätort. Dessutom beskrivs möjligheterna för överföringsledningar från utbyggnadsområdena till
Södra Rörum för att där hanteras på ett lämpligt vis.

A1 Förutsättningar
För att överföringsledningar från Södra Rörum till Hörby tätort ska vara möjligt är det av vikt att det
finns tillräckligt med kapacitet för att ansluta dessa delar till befintliga ledningsnät. I Hörby är det
Hörby vattenverk som producerar dricksvatten och det distribueras sedan ut till de anslutna
abonnenterna. Det uppkomna spillvattnet renas i Lyby reningsverk innan det släpps till recipienten.
Flera olika simuleringar över ledningsnäten för dricksvatten och för spillvatten har gjorts. Resultaten
från dessa ligger till grund för en del av de föreslagna åtgärder som presenteras nedan.

A1.1 Dricksvatten, Hörby vattenverk
Hörby vattenverk producerar dricksvatten från ett antal borror. Befintlig vattendom medger ett uttag
på 1 000 000 m3/år och detta får inte överskridas. Det är viktigt att det finns marginal i vattendomen,
vilket gör att det är lämpligt att inte planera för ett uttag på mer än 80 % av vattendomen. I figuren
nedan visas en topp avseende vattenuttag år 2006. Toppen berodde på en större vattenläcka och
visar på systemets sårbarhet.
I en utredning kring den framtida vattenförsörjningen inom kommunen visar det sig att Hörby
vattenverk kommer att nå sitt maximala möjliga vattenuttag enligt vattendomen omkring år 2026.
Siffrorna baseras på den befolkningsprognos som tillämpas inom kommunen och inkluderar de
utbyggnadsområden som klassas som Prio-1-områden. Prio-2-områdena är inte med i figuren nedan.
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Figur A1. Nuvarande och prognostiserat vattenuttag i Hörby, inkluderar även Prio-1-områden.
Vattenförsörjningen behöver lösas på längre sikt. Den frågan hanteras dock separat i den
vattenförsörjningsplan som håller på att arbetas fram parallellt.

A1.2 Spillvatten, Lyby reningsverk
Reningsverket i Lyby bedöms ha kapacitet för den tillkommande belastningen som tillkommer från
Södra Rörum och dess kringliggande utbyggnadsområden, både Prio-1- och Prio-2-områden.
Belastningen från Södra Rörum med tillhörande ytterområden är väldigt liten i förhållande till
mängden spillvatten som Lyby reningsverk tar emot i dagsläget.
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A2 Möjliga alternativ för överföringsledningar
I detta avsnitt beskrivs ett antal förutsättningar för att försörja Södra Rörum och dess ytterområden
med VA genom överföringsledningar. Överföringsledningar kommer även att dimensioneras för de
Prio-2-områden som finns i norra Hörby.
Tre förslag på överförledningar har utretts närmare, se även Figur 5 nedan.
1

Överföringsledning Södra Rörum till Hörby via Ludvigsborg.
Alternativ 1 innebär att en överföringsledning läggs från Södra Rörum till Ludvigsborg.
En förutsättning för detta alternativ är att kapaciteten från Hörby till Ludvigsborg är
tillräcklig.

2

Överföringsledning från Södra Rörum till Hörby tätort
Alternativ 2 innebär att det blir ytterligare en överföringsledning ut från Hörby tätort.
Detta alternativ är oberoende av den bristande kapaciteten till Ludvigsborg.

3

Överföringsledningar från Fundersed med tillhörande prio-2-områden till Södra Rörum
samt överföringsledningar från Wästantorp med tillhörande prio-2-områden till Södra
Rörum.
Alternativ 3 innebär att överföringsledningar från utbyggnadsområdena i anslutning
till Södra Rörum förläggs. Dessa överföringsledningar är aktuella oavsett om det byggs
ett större reningsverk och vattenverk i Södra Rörum eller förläggs överföringsledningar
till Ludvigsborg eller direkt till Hörby.

I figuren nedan visas de olika alternativen översiktligt.
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Figur A2. Översiktlig bild över de alternativ kring överföringsledningar som diskuteras i rapporten.

2020-01-07
Utredning
Framtida VA-försörjning för Södra Rörum med ytterområden

A2.1 Alternativ 1, Överföringsledning från Södra Rörum till Ludvigsborg
Ludvigsborg har idag en befolkning på cirka 1500 personer. Ludvigsborg är en inflyttningsort och
enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare att öka till cirka 1900 till år 2030.
Utöver befolkningsökningen har VA byggts ut till det befintliga området Ekebackevägen m.fl., även
kallat Häggenäs i utbyggnadsplanen. Denna fråga har tidigare lyfts i VA-GIS-nämnden, 2017-05-30,
dnr 2017/294, § 56.
I dagsläget saknas kapacitet för att tillhandahålla VA till de planerade exploateringar som Hörby
kommun har i Ludvigsborg. Dels är överföringsledningen från Hörby till Ludvigsborg för liten och dels
är kapaciteten i Ludvigsborg begränsad. Denna överföringsledning behöver förstärkas oavsett om
Södra Rörum ska anslutas till Hörby tätort eller inte. Kapaciteten brister både på dricksvatten-,
spillvatten-, och dagvattenledningsnäten.
Ludvigsborg får sin VA-försörjning från Hörby via överföringsledningar. Överföringsledningarna
anlades 1979. Dimensionen på ledningarna är 160 mm, sträckan är cirka 6 km och materialet är av
PVC. Längst med denna sträcka ska en GC-väg anläggas inom några år. Det kan vara lämpligt att
samordna en större överföringsledning med GC-vägens anläggande.
Mittskåne Vatten har ett antal planerade åtgärder för att förstärka kapaciteten för VA i Ludvigsborg.
Åtgärder förväntas ha genomförts till den dag det är dags att överföra Södra Rörum med dess
ytterområden med VA.
Andelen spillvatten som Södra Rörum och VA-utbyggnadsområdena kommer att tillföra systemet är
relativt låg i förhållande till dagens situation. (Uppskattningsvis skulle spillvattenmängden öka med i
medel ca 55 m3/dygn vilket kan jämföras med dagens värde i Ludvigsborg på 300–700 m3/dygn där
systemet har en kapacitet på cirka 1000 m3/dygn. (Beräkningen mängden tillkommande spillvatten är
grov, baseras på att mängden producerat vatten är cirka 15 000 m3/år och att mängden spillvatten då
kan antas bli omkring 20 000 m3/år när en viss mängd tillskottsvatten tillkommer.)
Mängden ovidkommande vatten är mellan 1,8 l/s vid torra sommarmånader till 6,2 l/s vid blöta
vintermånader med hög grundvattennivå. En undersökning visade att ledningsnätet även är hårt
belastat av tillskottsvatten vid regn. Parallellt med översynen av ledningsnäten arbetas det aktivt
med att minska mängden tillskottsvatten inom Ludvigsborg.
Detta alternativ innebär en överföringsledning på 4500 meter.
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A2.2 Alternativ 2, Överföringsledning från Södra Rörum till Hörby tätort
I detta alternativ föreslås en helt ny överföringsledning läggas mellan Södra Rörum och Hörby tätort.
Med detta alternativ belastas inte Ludvigsborg av vatten och spillvatten från Södra Rörum och dess
ytterområden.
Med tanke på att det krävs ett antal åtgärder inom Ludvigsborg och en förstärkning av befintlig
överföringsledning för att trygga VA-försörjningen i Ludvigsborg oavsett om Södra Rörum och dess
ytterområden ska kopplas in eller inte anses detta alternativ inte vara aktuellt. Mittskåne Vatten har
valt att beskriva det översiktligt.
En överföringsledning mellan Södra Rörum och Hörby tätort uppgår till ungefär 7100 meter.
Enligt vattennätsmodellen är det möjligt att ansluta ledningen från Södra Rörum till
vattenledningsnätet i Hörby. I figuren nedan anges den punkt som anses mest lämplig som
anslutningspunkt. En anslutning i denna punkt kan innebära ett något minskat tryck inne i Hörby.
Dock kommer trycket även fortsättningsvis vara på en acceptabel nivå och slutkunderna förväntas
inte påverkas.

Figur A3. Möjlig anslutningspunkt för vatten i Hörby.
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A2.3 Alternativ 3, Överföringsledningar från utbyggnadsområden till Södra Rörum
Mittskåne vatten har för avsikt att centralisera VA-försörjningen i så stor utsträckning som möjligt. En
förutsättning för det är att ytterområdena ansluts till Södra Rörum med överföringsledningar. När
sådana överföringsledningar anläggs bör dessa dimensioneras för både Prio-1- och Prio-2-områdena.
I figur A4 visas ett förslag på möjlig ledningsstäckning för att täcka in byarna.

Figur A4. Förslag på ny ledningssträckning från Fundersed till Södra Rörum
I figuren ovan visas en överföringsledning från Fundersed till Södra Rörum med blå streckade linjer.
Här har även utbyggnadsområdena Trulstorp, Skogsbyn, Östra och Västra stugbyn tagits med. Den
sammanlagda sträckan uppgår till ungefär 5 km. En ledning här behöver dimensioneras för minst 630
personer.
I figuren visas även en överföringsledning från Wästantorp och Ekastorp till Södra Rörum. Denna
ledning visas med svarta heldragna sträck och är ungefär 4 km lång. Denna överföringsledning
behöver dimensioneras för 485 personer.
I området från Fundersed, Wästantorp, Skogsbyn består jordarterna främst av sandig morän,
postglacial sand och isälvssediment sand. Se figuren nedan för mer information.
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Figur A5. Karta över markförhållanden nordöst om Södra Rörum
I berörda områden finns inga vattenskyddsområden upprättade. Söder om Södra Rörum finns ett
naturreservat som ej bedöms påverkas av överföringsledningarna. I figuren nedan visas olika
skyddsområden som kan påverka en ledningsförläggning.

Figur A6. Karta över nationella skyddsområden i områdena kring Södra Rörum
En geoteknisk undersökning behöver genomföras innan slutligt beslut fattas. Detta då de geotekniska
förhållandena påverkar kostnaden i stor utsträckning. Det är väsentligt dyrare att anlägga ledningar i
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berg än i exempelvis sandig morän som enligt SGI finns i stor utsträckning i områdena runt Södra
Rörum.
Om det visar sig att marken är förorenad behöver marken saneras. Kostnader för sanering och
deponi är oftast relativt höga, i detta läge inkluderas inte sådana kostnader i kalkylen.
Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna i de berörda områdena. Detta innebär periodvis
långa handläggningstider för tillstånd att arbeta i närheten av berörda vägar.

Figur A7. Karta över väghållare i området kring Södra Rörum
Kommunen äger flertalet fastigheter inom området för aktuellt förslag till överföringsledning. Dessa
fastigheter är lämpliga att utnyttja för eventuell ledningsdragning om möjligt då omfattningen av
ledningsrättsärenden då begränsas.
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A3 Kalkyler för de olika alternativa överföringsledningarna
För en kostnadsbedömning av överföringsledningar har de beräkningar som WSP gjorde i samband
VA-planen 2016 använts som underlag. Kostnaden för ledningsdragningen Ludvigsborg-Hörby kan bli
lägre än beräknat om en samförläggning med planerad GC-väg kan göras.
Kostnaden för att lägga dricksvatten- och spillvattenledningar har satts till 4000 kr per meter. Varje
ledning har en avskrivningstid på 50 år och räntan är satt till 2 % i samtliga alternativ.
Alternativ 1, överföringsledning från Södra Rörum till Ludvigsborg
Kostnaden för en överföringsledning mellan Södra Rörum och Ludvigsborg beräknas genom en
meterkostnad på 4000 kr. Eftersom ledningen är ungefär 4500 meter lång innebär det en
investeringskostnad på 18 000 000 kr. Med en årlig räntekostnad på 2 % och en avskrivningstid på 50
år ger det annuitetsmetoden en årlig kostnad på 570 000 kr per år för själva överföringsledningen.
Till detta alternativ tillkommer investeringskostnader för överföringsledning från ytterområdena till
Södra Rörum på sammanlagt 36 000 000 kr.
Kostnaden för de åtgärder som krävs internt på ledningsnätet i Ludvigsborg är ej med i den här
rapporten. Det beror på att dessa måste genomföras oavsett om Södra Rörum med ytterområden
ansluts eller ej.
Alternativ 2, överföringsledning från Södra Rörum till Hörby tätort
Motsvarande överföringsledning från Södra Rörum till Hörby tätort beräknas kosta 4000 kr per meter
och är ungefär 7200 meter lång. Med en avskrivningstid på 50 år och en internränta på 2 % ger det
en initial investeringskostnad på 28 800 000 kr och annuitetsmetoden ger en årlig kostnad på
920 000 kr per år.
Det tillkommer även kostnader för överföringsledningar från ytterområdena till Södra Rörum på
36 000 000 kr.
Se tabell 3 nedan för mer information om de sammanlagda kostnaderna för detta alternativ.
Alternativ 3, Överföringsledningar från ytterområden till Södra Rörum
Dessa överföringsledningar är en förutsättning för de övriga alternativen. Total ledningsnätsträcka
uppgår till ca 9 000 meter. Med 4000 kr per meter blir det en investeringskostnad på 36 000 000 kr.
Med annuitetsmetoden och en kalkylränta på 2 % med en avskrivningstid på 50 år blir det en årlig
kostnad på 1 150 000 kr.
För sträckan mellan Fundersed – Trulstorp - Skogsbyn – Ö och V Stugbyn – Södra Rörum uppgår
ledningsdragningen till ca 5000 meter. Investeringskostnaden för denna del uppgår till 20 000 000 kr.
Sträckan mellan Ekastorp – Wästantorp – Södra Rörum är ca 4000 meter och investeringskostnaden
uppgår då till 16 000 000 kr för denna överföringsledning.
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Sammanställning av kostnader för de olika alternativa överföringsledningarna
Både investeringskostnad och årlig driftkostnad för respektive alternativ finns angivna i tabell 2
nedan.
Tabell 2. Sammanställning över investeringskostnaderna för respektive alternativ
Alt.

Beskrivning

Investeringskostnader för respektive alternativ över 50 år.

1.

Överföringsledningar från
Wästantorp och Fundersed mot
Södra Rörum och Ludvigsborg.

Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl Ekastorp), 16 milj.
Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Överföringsledning Södra Rörum-Ludvigsborg, 18 milj.
Totalt 54 miljoner investeringskostnad
Årlig kostnad*: 1 610 000 kr per år

2.

Överföringsledningar för både
vatten och spillvatten från Södra
Rörum och dess ytterområden
till Hörby tätort.

Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl. Ekastorp), 16 milj.
Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Överföringsledning Södra Rörum-Hörby, 36 milj.
Totalt 72 miljoner investeringskostnad
Årlig kostnad*: 2 150 000 kr per år

3

Överföringsledningar från
Fundersed till Södra Rörum,
inklusive Trulstorp, skogsbyn, Ö
o V Stugbyn.
Överföringsledning från
Wästantorp - Södra Rörum inkl.
Ekastorp

Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Total investeringskostnad: 20 milj
Årlig kostnad*: 590 000 kr per år
Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl. Ekastorp), 16 milj.
Total investeringskostnad: 16 milj.
Årlig kostnad*: 480 000 kr per år
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Del B: Södra Rörum avloppsreningsverk
B.1 Förutsättningar
Mittskåne Vatten har för avsikt att centralisera spillvattenreningen i så stor uträckning som möjligt.
Det beror på att större reningsverk kan rena spillvatten i större utsträckning och processen blir mer
effektiv. Dessutom minskar behovet av tillsyn på plats och antalet transporter kan reduceras.
Med anledning av att spillvattenreningen bör centraliseras är det ena alternativet för VAförsörjningen i norra delarna av Hörby att Södra Rörum avloppsreningsverk moderniseras och byggs
ut.
Detta alternativ innebär att överföringsledningar för både dricksvatten och spillvatten byggs från
byarna till Södra Rörum. För att detta ska vara möjligt kommer Södra Rörums reningsverk behöva
renoveras och kapaciteten utökas. En miljöanmälan om utökad verksamhet behöver lämnas in till
berörd myndighet. I avsnittet nedan finns en beskrivning av reningsverket i nuläget samt ett antal
förslag på åtgärder för att detta ska vara ett möjligt alternativ.

B.2 Nulägesbeskrivning
B2.1 Dimensionering
Reningsverket är dimensionerat för 175 pe, vilket ligger i linje med antalet anslutna fastigheter och
befolkningsprognos exklusive utbyggnadsområden. Flödesmätningar på Södra Rörums reningsverk
visar att årsmedelvärdet idag ligger på cirka 6000–9000 m3. Mängden tillskottsvatten har legat på ca
30-50 % enligt miljörapporter år 2011-2017. Det befintliga reningsverket klarar inte av att ansluta
Wästantorp, Fundersed och eventuellt ytterligare områden utifrån gällande dimensionering,
eftersom antalet pe (personekvivalenter) i så fall överstigs.

B2.2 Process
Reningsverket i Södra Rörums process består av följande delar:


Slamavskiljare med tre kammare; totalvolym 39 m3, totalyta 19 m2



Pumpstation (2*10,5 m3/h)



3 parallellkopplade infiltrationsbäddar, yta 1800 m2 (3x600 m2)



Uppsamlingsdamm/våtmark för renat avloppsvatten där det renade avloppsvattnet
slutligen infiltrerar.

 Flödesmätare finns installerad på utgående vatten från slamavskiljare
Reningsverket är uppkopplat via datorövervakning (Exoscada). Här registreras nivå samt utgående
volym (m3/d).
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I figuren nedan visas den process som tillämpas på reningsverket i Södra Rörum.

Figur B1. Reningsprocessen i Södra Rörums avloppsreningsverk
Reningsverkets kapacitet är begränsande och det är svårt att ansluta fler fastigheter utan en större
ombyggnad.

B2.3 Tillskottsvatten
Flödet från reningsverket varierar under året. Mängden inkommande avloppsvatten per månad samt
totalt behandlad mängd de senaste åren redovisas i nedanstående två diagram. Under 2017
behandlades ca 11 000 m3 spillvatten på reningsverket.
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Figur B2. Mängd spillvatten per månad år 2017.
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Figur B3. Behandlad mängd spillvatten år för år mellan 2013-2017
Tillskottsvatten motsvarar skillnaden mellan behandlat avloppsvatten och debiterat avloppsvatten.
Mängden tillskottsvatten för 2017 var 53 % av avloppsflödet.
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Figur B4. Mängd tillskottsvatten år för år mellan 2013-2017.

B2.4 Recipient
Södra Rörums reningsverk släpper det renade avloppsvattnet till ett dike/mindre bäck som går till i
Kvesarumsån. Denna går via Ringsjön till Rönne å som slutligen mynnar ut i Skälderviken som ingår i
Kattegatts avrinningsområde. Kvesarumsån tillhör Västerhavets vattendistrikt (SE620149136633). Den bedöms ha måttlig ekologisk status och god kemisk status.
Provtagning sker enligt kontrollprogram för Ringsjön och sköts av Ringsjöns vattenråd.
Mittskåne Vatten bedriver egenkontroll för att kunna genomföra och upprätthålla miljöbalkens och
myndigheternas krav. Egenkontrollprogrammet uppdateras efter förändringar i verksamheten och
vid behov. Provtagningsprogrammet förnyas varje år.
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B2.5 Riktvärden för utsläppshalter och mängder
Miljönämnden beslutade 1992-11-10 och 1992-12-15 bl.a. att anläggningen skall drivas så att
reningseffekten avseende BOD7 och fosfor är minst 90 %. För halter i utgående vatten gäller:
BOD7

15 mg/l (årsmedelvärde)

P-tot

0,5 mg/l (årsmedelvärde)

Dessutom anges att utgående avloppsvatten från slamavskiljaren inte får ha högre slamhalt än 100
mg/l suspenderad substans.
Reningsverket uppfyller de utsläppskrav som är satta.

B.3 Det moderniserade reningsverket
Reningsverket i Södra Rörum är i behov av renovering oavsett anslutande fastigheter och
renoveringen var planerad till år 2018 enligt tidigare investeringsplan. Markbädden anlades år 2000
och livslängden för den typen av anläggning brukar ligga på runt 20 år. Reningsverket saknar
fosforrening, vilket är ytterligare en anledning till att göra en renovering och uppgradering.

B.3.1 Dimensionering
Med tanke på att ungefär 1110 personekvivalenter kan komma att anslutas till kommunalt VA inom
10–15 års tid behöver Södra Rörum anpassas för detta. Ett nytt reningsverk dimensioneras lämpligen
för upp till 1500 pe. Det vill säga 1112 pe från alla utbyggnadsområden, 175 pe för befintliga
abonnenter i Södra Rörum och med en viss marginal för oförutsedda händelser.

B3.2 Utformning och process
För reningsverk med dimensionering 1500 pe finns det olika tekniker som är lämpliga. Framför allt
behöver reningsverket förses med en rens- och sandhantering för bättre avskiljningseffektiv i
efterföljande reningssteg. I Södra Rörum föreslås ett reningsverk bestående av följande steg:






Rens- och sandavskiljning
Försedimentering
MBBR-teknik för kväve- och fosforreduktion
Flödesmätning
Online-mätning och koppling till ett överordnat system.
All styrning och kontroll ska kunna ske via ett överordnat system. Även larm ska vara
kopplat till det överordnade systemet.
Ett önskemål från Mittskåne Vattens driftenhet är att övervakning av processen sker
även via övervakningskameror. Det går på så vis översiktligt se hur det ser ut live på
verket och kan då avgöra t.ex. om omrörning och luftning ser ut att fungera som det ska.
Detta ersätter inte platsbesök och tillsyn utan ska fungera som ett hjälpmedel.

Huber Sverige AB har tagit fram en lösning som baserar sig på ett kompakt reningsverk som uppfyller
ovanstående krav.
I bilden nedan visas en icke-skalenlig, förenklad lösning på hur processen kan rymmas i en ny
byggnad.
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Figur B5. Förenklad skiss över hur HUBER föreslår att reningsverket kan byggas.
De röda pilarna visar vägen för inkommande spillvatten. Den mörkgröna visar renat spillvatten och
den bruna slammets väg.
VRM-membranet ersätter försedimentering, biologisk rening och eftersedimentering. Det krävs en
luftning av membranen och en gång per år behöver de underhållsspolas med kemikalier. Dess
livslängd uppgår till 10 år och därefter behöver membranen bytas.

B3.3 Kalkyl
Denna utredning är i ett tidigt skede. Dess resultat ska enbart användas i ett jämförande syfte mellan
alternativen. Den sammanlagda kostnaden för ett nytt reningsverk är både själva
investeringskostnaden samt drift- och underhållskostnader för att hålla anläggningen i gång. För att
alternativen mellan nytt reningsverk och nya ledningar ska vara jämförbara behöver hänsyn tas till
att överföringsledningar har en avskrivningstid på 50 år medan reningsverk har motsvarande 25 år.
En nyinvestering av reningsverken har lagts in i beräkningen efter 25 år. Kostnaden för detta har
beräknats utifrån den kostnad som helt nytt reningsverk beräknas ha idag, men med justerat pris
efter årligt index på 2 %. (1,0225 = 1,64)
För att räkna fram drift- och energikostnad så har följande antaganden gjorts:


Reningsverken bedöms behöva tillsyn 4 h/v och kostnaden för drifttekniker är i nuläget 380
kr/h. Det ger en total kostnad per verk på 79 000 kr/år.



De mindre reningsverken drar cirka 25 MWh/år enligt data från Växjö kommun och fråga till
leverantör, vilket ger en årlig kostnad på cirka 50 000 kr/år per reningsverk.



För att inkludera kemikalier och slamstransport har ytterligare 10 000 kr/år lagts på den
årliga kostnaden.



Energikostnaden för pumpstationer på överföringsledning bedöms vara för låg för att kunna
räknas in i den här jämförelsen.



Driftkostnaden har i beräkningen justerats med ett årligt index på 2 %.
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Den sammanlagda drift- och energikostnaden blir ca 140 000 kr/reningsverk i nuläget. Till det
kommer även kostnad för skötsel av ytor och transportkostnad för tillsyn, men eftersom det även
gäller för pumpstationer på överföringsledningar så räknas inte den kostnaden med i den här
jämförelsen.
Ett nytt reningsverk från Huber med ovanstående teknik bedöms innebära en investeringskostnad på mellan
14 500 000 kr och 16 400 000 kr. Se tabellen nedan för mer information om de olika kalkylposterna.

Tabell 3. Kalkyl för nybyggt reningsverk enligt HUBERs förslag
Åtgärd
Inloppspumpstation*
Rens- och sandhantering

Bedömd kalkyl (tkr)
400 000 – 600 000
1 420 000

VRM-membran
Slamförtjockare
Slamlager

3 700 000
400 000
150 000

Montage div* (10%-15%)
El- och styr* (18%)

600 000 – 950 000
1 200 000 – 1 300
000
2 250 000 - 3 000
000
400 000 – 600 000
180 000 – 220 000
950 000 – 1 250 000

Byggnad*
Ny utloppsledning*
Luktbehandling*
Ospecificerade kostnader
(10%)
Risk (25%)
Montage Huber
Summa

2 800 000
20 000
14 500 000 – 16 400
000

Kommentar
Minst 2 pumpar
Tillverkaren föreslog en
linje, men en stark
rekommendation är
minst 2.
Huber, se offert
Även denna från HUBER
Omvandling från befintlig
förtjockare

7 500 - 10 000 kr/m3

Enligt offert
Kalkylen är osäker i
detta tidiga skede.

I dessa beräkningar antas reningsverkets kostnad uppgå till 16 400 000 kr. Efter 25 år innebär det en
nyinvestering på 26 900 000 kr. Den årliga indexeringen har satts till 2%.
Med annuitetsmetoden blir den årliga investeringskostnaden för detta alternativ 900 000 kr de första
25 åren och de efterföljande 25 åren till 1 500 000 kr per år. Om även drift och underhållskostnader
tas med i beräkningarna uppgår de årliga kostnaderna till 1 040 000 kr per år de första 25 åren och
1 640 000 kr de efterföljande 25 åren.
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Del C Avslutande diskussion och slutsatser
Hantering av spillvatten och tillhandahållande av dricksvatten i Södra Rörum kan göras genom ett
lokalt reningsverk och vattenverk eller via överföringsledningar till Lyby respektive Hörby vattenverk
istället. Det finns olika alternativa ledningsdragningar som är möjliga och i denna rapport har två
sträckor har utretts översiktligt.
Spillvatten från de utbyggnadsområden som finns i anslutning till Södra Rörum kan hanteras i ett
lokalt reningsverk i Södra Rörum. Däremot är det förmodligen inte möjligt att tillhandahålla
dricksvatten via den befintliga vattentäkten i Södra Rörum då kapaciteten inte räcker till. Återstår
enbart att tillhandahålla dricksvatten via lokala lösningar i Wästantorp, Ekastorp, Fundersed,
Trulstorp, Skogsbyn samt Ö och V Stugbyarna.
Södra Rörums ARV är i behov av renovering/ombyggnad för att nå upp till den standard som är
önskad av Mittskåne vatten och för att kunna klara av att hantera större flöden om fler byar skall
kopplas på. Förbättrat reningsresultat, ökad driftsäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad
uppkoppling, el och styrning är exempel på några av de krav som skall uppfyllas efter en renovering
av reningsverket.
Om reningsverket ska moderniseras är det lämpligt att det dimensioneras för runt 1500
personekvivalenter. Det är en väsentlig ändring mot dagens dimensionering och ett tillståndsärende
behöver i sådant fall initieras.
Lokala reningsverk kräver generellt mer tillsyn och drift än vad pumpstationer på
överföringsledningar gör. De har lägre utsläppskrav än större reningsverk, vilket ger större
miljöpåverkan. Kemikalie- och energiåtgång är högre per ansluten person än större reningsverk. Ur
energi- och kemikaliehänsyn är det därför mer effektivt att leda spillvattnet till Lyby reningsverk i
Hörby.
När det gäller överföringsledningar till Södra Rörum och dess utbyggnadsområden i närheten ger det
möjlighet till mer centraliserad vattenförsörjning även för byarna i norra Hörby.
Uppehållstiden av vatten i överföringsledningarna beräknas bli lång under perioder av låg
vattenförbrukning. Enligt beräkning med hjälp av en vattennätsmodell blir omsättningstiden till
Fundersed vid lågsäsong cirka sju dygn (fördjupad studie över omsättning vid mindre
ledningsdimension bör göras). Omsättningstiden inom det lokala ledningsnätet och till den enskilda
fastigheten blir längre om det periodvis endast är enstaka hus längs en ledningssträcka som använder
vattnet. För att få tillfredsställande omsättning inom det lokala ledningsnätet kan spolning komma
att krävas.
Omsättningen av spillvatten kommer att vara låg under hela året i förhållande till
överföringsledningens längd, men extra låg under vintermånaderna. Detta gör att spillvattnet
kommer att ha lång uppehållstid i ledningen, vilket till stor sannolikhet kommer att medföra problem
med svavelvätebildning. För att undvika luktproblem är det viktigt att titta på tekniska lösningar i
projekteringsskedet. Släppunkten från tryckledningssystem till självfallssystem bör inte vara inne i
bebyggelse, eftersom det är i släppunkter som luktproblem uppstår.
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Genom att ansluta orterna Södra Rörum, Fundersed, Trulstorp, Skogsbyn, Ö och V Stugbyar,
Wästantorp och Ekastorp via överföringsledningar skulle även dessa inkluderas i Hörby kommuns
framtida reservvatten.
Att försörja Södra Rörum, Wästantorp och Fundersed med vatten från Hörby innebär även att
behovet av att hitta ny vattenförsörjning påskyndas och detta ska ställas i relation till den lokala
vattenförsörjningen som finns idag i småbyarna. Frågan om framtida vattenförsörjning i Hörby
kommun hanteras i den pågående Vattenförsörjningsplanen.
Sett till den årliga kostnaden är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet att anlägga
överföringsledningar från Södra Rörum till Ludvigsborg, ersätta reningsverket i Södra Rörum med en
pumpstation och förse orterna i norra Hörby med vatten via Hörby vattenverk.
I tabell 4 visas en översikt över de olika alternativ som finns för framtida VA-försörjning för byarna
Södra Rörum, Wästantorp och Fundersed samt närliggande Prio-2-områden. I tabellen nedan
sammanfattas kostnaderna för de olika alternativen på ett översiktligt vis.
Tabell 4. Sammanställning över investeringskostnaderna för respektive alternativ
Alt.

Beskrivning

Investeringskostnader för respektive alternativ över 50 år.

1.

Överföringsledningar från
Wästantorp och Fundersed mot
Södra Rörum och Ludvigsborg.

Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl Ekastorp), 16 milj.
Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Överföringsledning Södra Rörum-Ludvigsborg, 18 milj.
Totalt 54 miljoner investeringskostnad
Årlig kostnad*: 1 610 000 kr per år

2.

Överföringsledningar för både
vatten och spillvatten från Södra
Rörum och dess ytterområden
till Hörby tätort.

Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl. Ekastorp), 16 milj.
Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Överföringsledning Södra Rörum-Hörby, 36 milj.
Totalt 72 miljoner investeringskostnad
Årlig kostnad*: 2 150 000 kr per år

3

Överföringsledningar från
Fundersed till Södra Rörum,
inklusive Trulstorp, skogsbyn, Ö
o V Stugbyn.
Överföringsledning från
Wästantorp - Södra Rörum inkl.
Ekastorp

Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Total investeringskostnad: 20 milj
Årlig kostnad*: 590 000 kr per år
Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl. Ekastorp), 16 milj.
Total investeringskostnad: 16 milj.
Årlig kostnad*: 480 000 kr per år

4.

Lösa VA-försörjning lokalt med
reningsverk i Södra Rörum.
Denna prisuppskattning bygger
på att den befintliga
vattenförsörjningen i Wästantorp
och Fundersed kan vara kvar
(befintlig
gemensamhetsanläggning.)
Möjligheten att anlägga nytt
vattenverk, söka ny vattendom
och vattenskyddsområde är ej
prissatt här.



Överföringsledning Wästantorp-Södra Rörum (inkl. Ekastorp), 16 milj.
Överföringsledning Fundersed- Södra Rörum, 20 milj.
Nytt reningsverk i Södra Rörum, 16,4 milj. 1: omgång och 26,9 milj.
om 25 år. Total kostnad för reningsverk: 43,3 milj.
Totalt 79,3 milj investeringskostnad
Årlig kostnad: 2 070 000 kr per år de första 25 åren och
2 700 000 kr de efterföljande 25 åren.

Beräknade med annuitetsmetoden, kalkylränta 2 % över 50 års sikt
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I tabellen nedan visas en sammanställning av de konsekvenser respektive alternativ ger upphov till.
Tabell 5. Översiktlig bedömning över de olika alternativen i tabellform

Alt.

Åtgärd

Kapacitet vatten

Åtgärder vatten

Kapacitet spill

Åtgärder spill

Kommentar

1.

Överföringsledningar
för både vatten och
spillvatten från
Södra Rörum och
dess ytterområden
till Ludvigsborg

Inte kapacitet i
ledningsnätet
mellan Hörby och
Ludvigsborg i
nuläget.

Ny
överföringsledning
mellan Hörby och
Ludvigsborg.

Kapacitetsbrist i
Ludvigsborgs
huvudpumpstation
under de dygn
som ledningsnätet
belastas av
mycket
tillskottsvatten.

Minska mängden
tillskottsvatten
genom åtgärder på
det egna
ledningsnätet och
genom kontroll av
fastigheter,
alternativt
omläggning av
överföringsledning
mellan
Ludvigsborg och
Hörby för utökad
kapacitet.

Möjlighet att även ansluta
områdena Trulstorp,
Skogsbyn och Stugby Ö
och V som ligger mellan
Fundersed och Södra
Rörum.

Kapacitet i Lyby
reningsverk.

En allmän begränsning i
vattentillgång i Hörby,
vilket utreds i
Vattenförsörjningsplanen.
Osäkerhet i om det finns
behov utifrån §6 LAV att
ansluta vatten till
Wästantorp och
Fundersed. Detta
alternativ möjliggör
vattenanslutning till
Wästantorp och
Fundersed, men det är
inte säkert att debitering
av anslutningsavgift kan
göras.
Detta alternativ löser
även den framtida VAförsörjningen för
Ludvigsborg, eftersom en
omläggning av
överföringsledningarna
till Ludvigsborg krävs.
Långa
överföringsledningar ger
lång uppehållstid i
ledningarna på grund av
låg omsättning i
Wästantorp och
Fundersed.

2.

Överföringsledningar
för både vatten och
spillvatten från
Södra Rörum och
dess ytterområden
till Hörby tätort

Möjlighet att
ansluta till
vattenledningsnätet
i Hörby.

Troligtvis
kapacitet i
ledningsnätet.
Kapacitet i Lyby
reningsverk.

Förmodligen inga
åtgärder, eventuell
omläggning av
någon
ledningssträcka vid
anslutningspunkten
i Hörby.

Möjlighet att även ansluta
områdena Trulstorp,
Skogsbyn och Stugby Ö
och V som ligger mellan
Fundersed och Södra
Rörum.
En allmän begränsning i
vattentillgång i Hörby,
vilket utreds i
Vattenförsörjningsplanen
Osäkerhet i om det finns
behov utifrån §6 LAV att
ansluta vatten till
Wästantorp och
Fundersed. Detta
alternativ möjliggör
vattenanslutning till
Wästantorp och
Fundersed, men det är
inte säkert att debitering
av anslutningsavgift kan
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göras.
Långa
överföringsledningar som
ger lång uppehållstid i
ledningarna på grund av
låg omsättning i
Wästantorp och
Fundersed.
Behov av att lösa den
framtida VA-försörjningen
för Ludvigsborg separat.
3.

Överföringsledningar
från Fundersed och
Wästantorp till Södra
Rörum för
gemensam vattenoch spillvattenförsörjning.

Inte med
nuvarande
vattentäkt.

Ny vattentäkt och
vattendom krävs
samt ett nytt
vattenskyddsområde,
ej prissatt.

Nej

Nytt reningsverk
behöver anläggas.

Möjlighet att även ansluta
”prio 2”-områdena
Trulstorp, Skogsbyn och
Stugby Ö och V som
ligger mellan Fundersed
och Södra Rörum.
Ur driftperspektiv är det
önskvärt att ha så få verk
och anläggningar som
möjligt.
Osäkerhet i om det finns
behov utifrån §6 LAV att
ansluta Wästantorp och
Fundersed till vatten. Det
finns en osäkerhet att
hitta ny vattentäkt och att
driva igenom nytt
vattenskyddsområde och
vattendom i Södra
Rörum.
Behov av att lösa den
framtida VA-försörjningen
för Ludvigsborg separat.

Jämförelse mellan överföringsledning och nytt reningsverk
Av de alternativ kring överföringsledning som har utretts är det mest ekonomiskt försvarbart att
bygga en överföringsledning från Södra Rörum till Ludvigsborg. Därför ställs slutligen alternativ 1 mot
alternativ 4 där VA-försörjningen löses lokalt via ett nytt reningsverk och lokala vattenverk i byarna.
I tabellen nedan ses en jämförelse mellan dessa alternativ. Som tabellen visar är det övervägande
fördelar med en överföringsledning från Södra Rörum till Ludvigsborg jämfört med ett nytt
reningsverk.
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Tabell 6. Jämförelse mellan alternativen överföringsledning (OFL) till Ludvigsborg och lokalt reningsverk
i Södra Rörum.

ÖFL

Lokala verk

Högre förväntad
reningsgrad

Lägre förväntad
reningsgrad

Något högre

Lägre

Lägre

Högre

Tillsyn

Mindre

Mer

Transporter (slam och
kemikalie)

Minskas

Ökar

Över tid bättre

På sikt osäker m a p
tillgång,
bekämpningsmedelsreste
r och framtida
klimatförändringar

Längre

Kortare

ca 54 Mkr

ca 79,3 MKr

Påverkan på befintligt
nät

Ja

Nej

Beräknad riskprocent

20%

20%

1610 tkr/år

2070 tkr/år de första 25
åren, resp. 2700 tkr/år de
efterföljande 25 åren

Intrimning

Nej

Ja

Avskrivning

50 år

50 år

Reningsgrad i RV
Recipientens känslighet
Energiåtgång
Målbild

Säker vattenförsörjning

Tidplan
Total
investeringskostnad

Driftkostnader + Årlig
kapitalkostnad
Övrigt
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Slutlig rekommendation
Rekommendationen är att Fundersed, Wästantorp, Ekastorp, Trulstorp, Skogsbyn och Ö och V
stugbyarna förses med vattentjänster via överföringsledningar från Södra Rörum. Därutöver är det
mest ekonomiskt försvarbara alternativet att ersätta reningsverket och vattenverket i Södra Rörum
med en överföringsledning till Ludvigsborg. De problem som redan finns i Ludvigsborg med VAförsörjningen behöver skyndsamt lösas och det kan göras med hänsyn till att norra Hörby ska kopplas
in i detta nät. Den dag det är aktuellt med en inkoppling av norra Hörby förväntas de befintliga
problemen i Ludvigsborg att vara avhjälpta.

